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Medi ambient

El Pinell ja s'il·lumina amb fanals fotovoltaics
L'empresa Grisverd instal·la a la zona de la Bassa enllumenat públic “sostenible”
26/04/11 02:00  EL PINELL DE BRAI  GUSTAU MORENO

L'empresa Grisverd, amb seu a Gandesa i especialitzada en la construcció de mobiliari
urbà sostenible, ha instal·lat els seus primers fanals solars a la zona lúdica de la Bassa
del Pinell de Brai, també a la Terra Alta. Els responsables del projecte es van decantar
per instal·lar un enllumenat “totalment sostenible”, amb fanals fotovoltaics que no estan
connectats a la xarxa elèctrica. Grisverd, que des de fa dos anys s'està fent un lloc en el
sector del mobiliari urbà sostenible, va instal·lar els fanals el dia 15 d'abril. En concret, al
Pinell de Brai s'ha optat pel fanal Eko, que es caracteritza per un ample ventall de models
que formen part de la mateixa família. Els fanals estan fabricats totalment en acer Corten,
un aliatge especial que permet que el material no necessite cap tipus de manteniment. De
fet, com que no ha estat sotmès a cap procés químic, un cop es rovella, no cal
envernissarlo ni pintarlo. A més, el seu disseny està concebut per evitar actes
vandàlics, i té un sistema especial d'orientació múltiple, la qual cosa permet orientar els
panells i els braços per optimitzar la recepció dels rajos del sol. En aquest sentit, els
responsables de Grisverd consideren que els fanals Eko representen “l'eficiència
energètica al seu màxim exponent”.
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Grisverd va començar fa un parell d'anys com a nova línia de producció de la carrossera
Alazor de Gandesa, amb l'objectiu de superar la crisi tot apostant per la innovació. També
prepara fanals que combinen l'energia solar amb l'eòlica.

Un fanal solar a la zona lúdica de
la Bassa. Foto: CEDIDA.
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Tortosa ha organitzat una jornada tècnica sobre l'eficiència energètica en l'enllumenat públic, que tindrà lloc
dijous, 28 d'abril, en el marc del saló Ebreambient, a la fira multisectorial Expoebre. Després de conèixer el cas
de l'Ajuntament de Reus, amb el tècnic Josep Maria Ollé, els participants en la jornada podran aprofundir en el
coneixement dels nous equips destinats al control de l'enllumenat exterior, guiats per Javier Rodríguez, de
l'empresa Orbis. Tot seguit, l'enginyer Manuel Díaz explicarà la legislació europea sobre enllumenats públics, i
el catedràtic en tecnologia electrònica Lluís Marsal pronunciarà una conferència sobre l'evolució i el futur de les
fonts de llum.
Darrera actualització ( Dijous, 28 d'abril del 2011 21:42 )
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